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Data: 22 decembrie 2016 

Şedinţa nr. : 09/16 

Locul desfăşurării:sala 104 (et. IV), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Preşedinte Sabina Sandu 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda: 

 

I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni 

Ministerul Justiţiei 

Act. 2.2.2 punct. 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie în rîndul 

justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii 

Act. 2.2.3. punct. 1Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire 

la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ şi 

alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor 

Act. 2.2.4 punct 2 Monitorizarea implementării  modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea 

competenţelor procuraturii 

Act. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor 

procuraturii cu publicul 

Act. 2.2.8. punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de 

demilitarizarea instituţiei procuraturii 

Act. 2.3.1 punct. 6  Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară 

Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare 

Acț.2.4.1 punct.4 Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea propunerilor de 

perfecţionare a acestuia 

Act. 2.3.1. punct. 4 Construcția unui sediu nou al Centrului Naţional de Expertiză Judiciară conform 

cerinţelor, normelor şi standardelor europene, avînd condiţii de mediu (energie electrică, căldură, sistem de 

apă-canalizare, sisteme de ventilare etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare 

Act. 2.5.1. punct. 4 Monitorizarea implementării modificărilor ce țin de liberalizarea politicilor penale prin 

utilizarea sancțiunilor și măsurilor preventive necustodiale pentru anumite categorii de persoane și anumite 

infracțiuni 

Act. 2.3.1. punct. 5 Achiziţionarea echipamentului modern necesar pentru cercetări şi investigaţii  în procesul 

efectuării expertizelor judiciare 

 

Consiliul Superior al Procurorilor 

Act. 2.2.3. punct 2 Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior 

al Procurorilor şi a organelor acestuia 

Act. 2.2.3. punct 4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul 

procuraturii 

 

Procuratura Generală 

Act. 2.2.6 punct 6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea 

oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele 

procuraturii din municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară 

Acț. 2.3.4. p.3 Elaborarea normelor interdepartamentale privind modul, procedura şi condiţiile de funcţionare 

a grupurilor interdepartamentale 

Act. 2.4.1. punct. 1  Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor “Registrul 

informaţiilor criminalistice şi criminologice   

Acț.  2.4.1. punct.2  Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a infracţiunilor 

Act. 2.3.1 punct. 3 Stabilirea unor proceduri specifice de lucru, elaborarea metodologiei şi a manualelor de 

bune practrici pentru activitatea specială de investigaţii şi de urmărire penală 
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Act. 2.3.1 punct. 1 Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale laboratoarelor(analiza ADN) 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

Acţ. 2.4.2. punct. 3 Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce 

ţin de justiţia penală   

Act. 2.3.1 punct. 7 Crearea laboratoarelor criminalistice mobile (în centrul, nordul şi sudul țării 

 

Institutul Național al Justiției 

Acț. 2.3.4. p.4 Organizarea cursurilor de instruire pentru ofițerii de urmărire penală în materie de cooperare 

în cadrul grupurilor interdepartamentale 

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

Act. 2.5.3. punct 3 Elaborarea programelor de informare a victimelor infracțiunilor cu privire la drepturile lor   

 

II. Discuții generale: 

 - Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

 - Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri. 

b. Agenda a fost aprobată unanim. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Sabina Sandu:  

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II și, avînd în vedere faptul 

că avem de discutat acțiunile planificate pentru această perioadă de monitorizare, urmează să aprobăm agenda, 

dacă nu sunt careva completări, visavi de anumite acțiuni. 

 

Subiectul II. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni 

 

Ministerul Justiţiei 

Act. 2.2.2 punct. 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie în rîndul 

justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 2.2.3. punct. 1 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire 

la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ şi 

alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor 

Diana Demidețchi: Referitor la această acțiune pot doar să completez prin faptul că, în legea bugetului, pentru 

2017 avem allocate mijloace financiare în sumă de 92mln, pentre sediu. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 2.2.4 punct 2 Monitorizarea implementării  modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea 

competenţelor procuraturii 

A fost trecută pentru realizare în 2017. 

 

Votat unanim – nerealizată  

 

Act. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor 

procuraturii cu publicul 

 

Votat unanim – realizată parțial 

Act. 2.2.8. punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de 

demilitarizarea instituţiei procuraturii 
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Diana Demidețchi: Referitor la această acțiune pot doar să completez prin faptul că, prin ordinal procurorului 

general a fost schimbată mantia. Este inclusă pentru 2017. 

 

Votat unanim – nerealizată  

 

Act. 2.3.1 punct. 6  Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară 

Planul intern al instituției a stability realizarea acestei acțiuni pînî în 2019 elaborarea metodologiilor de 

expertiză. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare 

Trimis prin scrisoarea cu nr.03/14379 din 13 decembrie 2016 și aprobat în ședința Guvernului din 

21decembrie 2016. http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr13_87.pdf  

 

Votat unanim – realizată  

 

Acț.2.4.1 punct.4 Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea propunerilor de 

perfecţionare a acestuia 

A fost trecută pentru realizare în 2017. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 2.3.1. punct. 4 Construcția unui sediu nou al Centrului Naţional de Expertiză Judiciară conform 

cerinţelor, normelor şi standardelor europene, avînd condiţii de mediu (energie electrică, căldură, sistem de 

apă-canalizare, sisteme de ventilare etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare 

A fost trecută pentru realizare în 2017. 

 

Votat unanim – nerealizată  

 

Act. 2.5.1. punct. 4 Monitorizarea implementării modificărilor ce țin de liberalizarea politicilor penale prin 

utilizarea sancțiunilor și măsurilor preventive necustodiale pentru anumite categorii de persoane și anumite 

infracțiuni 

A fost trecută pentru realizare în 2017. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 2.3.1. punct. 5 Achiziţionarea echipamentului modern necesar pentru cercetări şi investigaţii  în procesul 

efectuării expertizelor judiciare 

A fost trecută pentru realizare în 2017. 

 

Votat unanim – nerealizată  

 

Consiliul Superior al Procurorilor 

Act. 2.2.3. punct 2 Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior 

al Procurorilor şi a organelor acestuia 

Diana Demidețchi: Mai este necesar aprobarea unui regulamentu pentru a considera acțiunea realizată, cît și 

îndeplinirea tuturor indicatorilor. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 2.2.3. punct. 4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul 

procuraturii 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Procuratura Generală 

http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr13_87.pdf
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Act. 2.2.6 punct 6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea 

oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele 

procuraturii din municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară 

Diana Demidețchi: Prevăzute resurse financiare în legea bugetului pentru 2017, privind renovarea sediului 

procuraturii cirmă specializată. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț. 2.3.4. p.3 Elaborarea normelor interdepartamentale privind modul, procedura şi condiţiile de funcţionare 

a grupurilor interdepartamentale 

A fost trecută pentru realizare în 2017. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 2.4.1. punct. 1  Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor “Registrul 

informaţiilor criminalistice şi criminologice   

A fost trecută pentru realizare în 2017. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț.  2.4.1. punct.2  Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a infracţiunilor 

A fost trecută pentru realizare în 2017. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 2.3.1 punct. 3 Stabilirea unor proceduri specifice de lucru, elaborarea metodologiei şi a manualelor de 

bune practrici pentru activitatea specială de investigaţii şi de urmărire penală 

A fost trecută pentru realizare în 2017. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 2.3.1 punct. 1 Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale laboratoarelor(analiza ADN) 

V.Savciuc: Este inclusă pentru realizare în 2017, iar pînî la finele anului acțiunea va fi realizată, vom avea 

laborator funcțional. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

Acţ. 2.4.2. punct. 3 Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce 

ţin de justiţia penală   

 

Votat unanim – desuetă  

 

Act. 2.3.1 punct. 7 Crearea laboratoarelor criminalistice mobile (în centrul, nordul şi sudul țării) 

 

Votat unanim – realizată  

 

Institutul Național al Justiției 

Acț. 2.3.4. p.4 Organizarea cursurilor de instruire pentru ofițerii de urmărire penală în materie de cooperare 

în cadrul grupurilor interdepartamentale 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

Act. 2.5.3. punct 3 Elaborarea programelor de informare a victimelor infracțiunilor cu privire la drepturile lor 

Igor Blanari: Nu s-au prezentat în cadrul ședinței. 

 

Subiectul III. Discuții generale. 
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Igor Blanari: 

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării 

Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției. 

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1.Instituțiile implementatoare se atenționează de a transmite informația lipsă și aactele probatoare către 

secretariat. 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: pentru 2017 

- Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 8 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul-verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Preşedintele şi Secretarul Grupului 

şi este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.  

 

VII. Semnături  

 

Preşedintele Grupului de lucru  Secretarul Grupului de lucru  

 

              ____________________                                                                               __________________ 

                    Sabina Sandu                                                                                               Igor Blanari           

 

 

[ SFÂRŞIT ] 

 

Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Gîrla Cristina Procuratura Generală 

2 Veaceslav Iurțuc Ministerul Afacerilor Interne 

3 Igor Grosu Consilul Superior al Magistraturii 

4 Ion Guzun Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

5 Vadim Popa Centrul Naţional Anticorupţie 

6 Sabina Sandu Ministerul Justiției 

7 Diana Demidețchi Consiliul Superior al Procurorilor 

8 A.Balan Institutul Naţional al Justiţiei 

9 Victor Panțîru Uniunea Avocaţilor 

 B. Membrii observatori  

1 V.Savciuc Centrul de medicină legală 

C. Membrii invitaţi  

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul grupului de lucru 

2 Botnariuc Cristina DAMEP al MJ 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Veaceslav Ionisie Serviciul Vamal 

2 Liliana Catan Curtea Supemă de Justiție 
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3 Andrei Gubceac Centrul de Telecomunicații Speciale 

4 Alexandru Zaporojan Serviciul de Informații și Securitate 

 

 

  


